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Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 

 

1. ÚDAJE O VĚŘITELI SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU 

Věřitel 
Adresa 
Telefonní číslo 
E-mailová adresa 

Fast Cash a.s. 
Školská 694/32, Praha 110 00 
+420 226 25 42 42 
dotazy@fastcash.cz 

2. POPIS ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU 

Druh spotřebitelského úvěru 
 

Běžný spotřebitelský úvěr bez stanovení účelu, tedy ve 
formě finanční částky. 

Výše spotřebitelského úvěru  - jistiny Výše jistiny je v rozmezí 5.000 Kč až 30.000 Kč 

Doba splatnosti spotřebitelského úvěru Volba mezi splatností 10 až 30 dní. 

Splátky a případně způsob rozdělení splátek Klient je povinen vrátit úvěr jednorázově včetně 
poplatku za poskytnutí do doby stanovené při žádosti o 
úvěr a to na účet uvedený věřitelem. 

Celková částka, kterou je třeba zaplatit Spotřebitelský úvěr se skládá z vypůjčené jistiny a 
poplatku za poskytnutí úvěru, vratná je částka celkem. 
V případě prodlení se zaplacením půjčky je věřitel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu. 

Podmínky čerpání Úvěr poskytne věřitel klientovi, dle zvoleného způsoby 
při žádosti o úvěr. 

Je – li požadováno ručení ------------------------------ 

3. NÁKLADY SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU 

Poplatek Poplatek slouží k úhradě nákladů věřitele v souvislosti se 
zpracováním žádosti o úvěr a poskytnutím úvěru. 

Roční procentuální sazba nákladů (RPSN) RPSN je bráno jako roční míra, proto nelze objektivně 
vyčíslit procento RPSN při půjčce se splatností max. na 
30 dní, jedná se o značně kratší dobu než 1 rok, a to 
způsobuje růst ukazatele RPSN do řádově sta až tisíc 
procent. 

Poplatek za prodloužení spotřebitelského úvěru Poplatek za prodloužení úvěru slouží k prodloužení 
splatnosti úvěru o 10 dnů za příslušný poplatek. 

Náklady v případě opožděných plateb Smluvní pokuta 

4. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ ASPEKTY 

Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává 
spotřebitelský úvěr 

Máte právo na odstoupení této smlouvy, a to ve lhůtě 
14 kalendářních dnů. 

Předčasné splacení Máte právo úvěr předčasně zaplatit, a to kdykoli, zcela 
nebo zčásti. 

Vyhledávání v databázi Pokud je důvodem neposkytnutí úvěru negativní záznam 
v databázi, věřitel je povinen sdělit dlužníkovi důvod. 

Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává 
spotřebitelský úvěr 

Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu 
smlouvy. To neplatí, v případě, že věřitel odmítl uzavření 
smlouvy s klientem. 

V případě poskytnutí informací před uzavřením smlouvy, 
ve které se sjednává úvěr, nebo před návrhem na 
uzavření této smlouvy doba, po kterou je věřitel vázán 
těmito informacemi 

Tyto informace platí od 01. 04. 2015 do uzavření 
smlouvy o spotřebitelském úvěru. 
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5. DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT POSKYTNUTY V PŘÍPADĚ UVÁDĚNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB NA 

TRH NA DÁLKU 

A) VĚŘITELI 

Zástupce věřitele ve Vašem domovském členském státu Fast Cash a.s. 

Adresa Školská 694/32, Praha 110 00  

Telefonní číslo +420 226 25 42 42 

E-mailová adresa dotazy@fastcash.cz 

Adresa internetových stránek www.fastcash.cz 

Obchodní rejstřík Společnost je vedená Městským soudem v Praze oddíl B, 
vložka č. 17628 

Orgán dozoru Česká obchodní inspekce 

 

 

 

B) O SMLOUVĚ, VE KTERÉ SE SJEDNÁVÁ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 

Výkon práva na odstoupení od této smlouvy Klient je oprávněn od smlouvy, ve které je sjednán úvěr, 
odstoupit písemně bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě 
14 dní ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení musí být 
provedeno pomocí zaslání písemné žádosti na adresu 
věřitele uvedenou v záhlaví tohoto informačního 
formuláře. Po uplynutí uvedené doby nemá klient právo 
na odstoupení smlouvy. 

Volba práva Rámcová smlouva o úvěru se řídí výhradně českým 
právním řádem. 

Příslušnost soudů Pro řešení sporů jsou příslušné soudy. 

Jazyk Informace a veškeré smluvní podmínky a ujednání jsou 
poskytnuty výhradně a jen v českém jazyce. 

C) O PROSTŘEDCÍCH NÁPRAVY 

Mechanismus mimosoudních urovnání sporů Smluvní strany se mohou za účelem mimosoudního 
řešení sporů obrátit na finančního arbitra ve smyslu 
zákona č.229/2002 Sb., o finančním arbitrovi v platném 
znění. 

 

mailto:dotazy@fastcash.cz

